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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
 

Trycksår är svårläkta sår som uppkommer vid ökat tryck på vävnaden. För 

trycksårsbehandling krävs kunskap angående bland annat förband och sårets etiologi för 

optimal sårvård. De patienter som huvudsakligen utvecklar trycksår är geriatriska patienter 

eftersom åldersrelaterade faktorer som mobilisering och hudens förmåga till cellförnyelse 

påverkar risken att utveckla trycksår. Sjuksköterskans roll är att lindra de 

omvårdnadsbesvär som uppkommer och att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. 

Trycksårsbehandlingen är individuell och en komplex situation där patienten är i fokus. 

Det är av vikt att behandla trycksår samt att behandla patienternas riskfaktorer för optimal 

sårvård. 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring omläggningar av trycksår 

på geriatriska vårdavdelningar. 

 

Metod 

 

För att besvara syftet nyttjades en kvalitativ intervjustudie och åtta semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades vid bearbetning av 

intervjuerna. 

 

Resultat 

 

Det framkom att tydligare riktlinjer som tillämpas avseende vad varje yrkesgrupp ska göra 

gällande trycksår var av vikt för att optimera trycksårsbehandlingen och minska patienters 

lidande. Sjuksköterskorna beskrev att ett begränsat utbud av förband ansågs underlätta 

förbandsvalet. Dessutom uttryckte samtliga sjuksköterskor att sårvårdsansvariga 

sjuksköterskorna underlättade och skapade ytterligare säkerhet vid trycksårsomläggningar. 

Sårvårdsansvariga sjuksköterskorna bidrog till kunskap och stöd vid trycksårsbehandlingar 

och förbandsval enligt sjuksköterskorna. 

 

Slutsats 

 

Resultatet påvisade att tydliga riktlinjer kring trycksårsbehandlingar som efterföljdes av 

professionerna minskade patienternas lidande och gynnade sårläkningsprocessen. 

Dessutom påvisade resultatet även att det föreligger ett kunskapsbehov avseende trycksår 

och förband vilket ytterligare gynnade trycksårsbehandlingen och bidrog till patientsäker 

vård. Slutligen ansågs ett begränsat förbandsutbud underlättade förbandsvalet och bidrog 

till patientsäker trycksårsbehandling. 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Förband, Omläggningar, Sjuksköterska, Trycksår  
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BAKGRUND 

Trycksår kan uppkomma som en följd av sjukvård och orsaka lidande för patienter vilket 

kan påverka patientens fysiska och psykiska hälsa. Om patienter utvecklar trycksår ökar 

vårdbehovet vilket kan leda till att närstående inte har möjlighet att vårda släktingen, vilket 

kan resultera i att särskilda boenden och stöd behövs. De patienter som utvecklar trycksår 

kan uppleva oro kring eventuell försämring av trycksåret eller att såret ska utvecklas till 

andra sjukdomar som exempelvis cancer. Patienter kan uppleva att de blir hämmade och 

berövas på frihetskänslan vid ett trycksår eftersom nya sitt- och liggpositioner intas för att 

tryggavlasta såret. Smärtproblematik kan även uppstå hos patienter med trycksår som en 

följd av infektion eller olämpligt förband på trycksåret (Lindholm, 2012). 

 

Geriatrikens patienter 

Geriatrikens patienter karaktäriseras av äldre människor, oftast över 65 år som är 

multisjuka med kroniska eller akuta sjukdomar. Sjukdomarna kan orsaka skador på hud 

och vävnad. Den geriatriska patienten erhåller en ökad risk att utveckla trycksår delvis 

eftersom kroppens åldrande ökar risken att utveckla trycksår (Aygör m.fl. 2014). Åldrandet 

är en biologisk och kontinuerlig process som sker genom hela livet. Olika aspekter av 

åldrandet är kronologisk ålder som avser antal år en människa levt sedan födseln. 

Biologisk ålder handlar om organens kapacitet i relation till livslängden. Social ålder 

handlar om individens funktion och plats i samhället. Psykisk ålder berör hur individen kan 

anpassa sig när kraven från omgivningen förändras. I psykiskt åldrande ingår även 

intelligens, minne, inlärningsförmåga och personlighet (Larsson & Rundgren, 2010). 

 

Förnyelsen av hudceller sker långsammare hos äldre människor och huden blir känsligare 

mot yttre påverkan vilket gör att motståndet minskar och huden går sönder. Talgkörtlarna 

producerar mindre talg vilket kan leda till torr hud hos de äldre. Subkutant fettet minskar 

och huden förlorar sin elasticitet och därav uppkommer rynkor. Det psykiska åldrandet 

påverkas i utsträckning av det biologiska åldrandet, miljöfaktorer och sjukdomar. De 

miljöfaktorer som kan påverka är bland annat utbildning, yrkeserfarenhet eller missbruk 

(Larsson & Rundgren, 2010). 

 

En studie visar att malnutrition förekommer hos 25-40 procent av de geriatriska patienter 

som blir inskrivna på sjukhus (Larsson & Rundgren, 2010). Malnutrition är en riskfaktor 

för att utveckla trycksår och en god nutritionsstatus är central gällande förebyggandet av 

trycksår (Iizaka, Okuwa, Sugama & Sanada, 2010). 

 

Immobilisering innebär att en patient har en oförmåga att helt eller delvis röra sig. Det kan 

bero på patientens fysiska eller psykiska förmåga, det kan även vara omgivningsrelaterat, 

orsakat av exempelvis trötthet, smärtor, depression eller dåliga skor. Trycksår kan uppstå 

vid immobilisering eftersom syrebrist uppkommer av långvarigt tryck i vävnaden. 

Dessutom kan trycksår uppstå som en följd till att patienten inte tryckavlastar genom att 

variera sitt- eller liggposition. Den geriatriska patienten kan uppleva 

mobiliseringsproblematik, vilket kan öka risken för att utveckla trycksår (Larsson & 

Rundgren, 2010). 
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Trycksår 

Trycksår är ett svårläkt sår ett sår som inte läker inom sex veckor. Det uppkommer när 

vävnader utsätts för ett tryck, vilket resulterar i att syrebrist uppstår i vävnaden. Vanligtvis 

förekommer trycksår över benutskott där huden är tunn eller extra utsatt för tryck, 

exempelvis hälar, sacrum, armbågar, bakhuvud samt öronen. Faktorer som avgör om 

trycksår uppstår är bland annat vilken kroppsdel som blir utsatt för tryck, tryckets 

varaktighet, tryckets kraft, olika hemodynamiska faktorer samt hudens tjocklek (McLnnes, 

Jammali-Blasi, Bell-Syer, Dumville & Cullum, 2011). 

 

Trycksår delas in i fyra kategorier beroende trycksårets omfattning. Kategori ett innebär att 

huden har en rodnad som inte bleknar vid tryck. Huden är hel men rodnaden kan vara 

smärtsam för patienten (Lahmann, Dassen & Kottner, 2012). Vid kategori två har huden en 

delhudsskada, vilket yttras som ett ytligt öppet sår och omgivande hud är rodnad eller har 

en öppen/sprucken blåsa. Såret har ingen fibrinbeläggning eller synliga hematom 

(Lindholm, 2012). 

 

Kategori tre är en fullhudsskada där subkutant fett är synligt och fibrinbeläggningar 

förekommer delvis. Djupet av skadan varierar beroende på sårets lokalisation. Vid 

områden där huden är tjockare med mer subkutant fett kan trycksåret bli djupare, 

exempelvis sacrum. Trycksår inom kategori tre kan yttras olika beroende på dess 

lokalisation. Ett trycksår på öron eller bakhuvud har inte samma djup som ett sår på 

skinkorna eftersom mängden subkutant fett varierar. Kategori fyra innebär en djup 

fullhudsskada där skelett, muskler eller senor är synliga i såret. Även vid kategori fyra är 

varierar djupet på såret beroende på sårets lokalisation. Fibrin eller nekros kan förekomma 

synligt i kategori fyra. Sårets djup avgör inte vilken kategori såret tillhör, det beror bland 

annat på om senor, muskler eller skelett är synliga (Kottner, Gefen & Lahmann, 2011). 

 

Trycksårs skademekanism 

Vid tryck på huden kan endotelskador på hudens kärl uppstå. När de skadorna uppstår 

aktiveras koagulationsmekanismer som kan täppa till kärlen. Det leder till att hudens 

syretillförsel hämmas och drabbas av syrebrist. Dessutom kan trycksår även uppstå vid 

tryck som inte avlastas i kombination med skjuv, vilket är en förskjutning av vävnadslager. 

Förskjutningen resulterar i att en skada i underliggande vävnad uppstår. Skadan i den 

underliggande vävnad beror på att kapillärerna i huden hamnar i kläm, vilket leder till att 

tromboser uppkommer i kapillärerna (Bhattacharya & Mishra, 2015). 

 

Sårläkningsprocessen 

Sårläkningsprocessen består av tre faser; inflammationsfasen, nybildningsfasen och 

mognadsfasen. De faserna styrs av tillväxtfaktorer som bildas av bland annat makrofager 

och trombocyter. Inflammationsfasen varar normalt i tre till fyra dagar men är aktiv under 

större delen av läkningsprocessen vid svårläkta sår. Karaktäristiska symptom under 

inflammationsfasen är rodnad, värmeökning, smärta och svullnad. Under den fasen sker 

upprensning i såret genom riklig utsöndring av sårexudat, sårvätska (Lindholm, 2012). 

 

Nästkommande fas är nybildningsfasen, den pågår i tre till fyra veckor vid och 

karaktäriseras av att granulationsvävnad nybildas och epitelceller växer in från sårkanterna 

och sedan över granulationsytan. Tillväxtfaktorer styr nybildningen av celler och blodkärl, 

dessutom ökar halten kollagen vilket resulterar i att sårets hållfasthet ökar (Lindholm, 

2012). 
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Ungefär fem dagar efter att såret uppkommit startar en sårkontraktion med hjälp av 

myofibroblaster (Lindholm, 2012). 

 

Mognadsfasen är den avslutande fasen av sårläkningsprocessen och inleds en till tre veckor 

efter att skadan inträffat. I mognadsfasen mognar såret och vävnaden blir mer elastisk. Fem 

veckor efter att en skada uppstått är hållfastheten i huden ungefär 70 procent jämfört med 

innan såret uppstod. Hållfastheten överstiger inte 80 procent av hudens primära 

hållfastbarhet. Vid svårläkta sår följer sårläkningsprocessen inte ovanstående 

tidsintervaller eftersom att de är koloniserade av bakterier, vilket hämmar läkningen 

(Lindholm, 2012). 

 

Faktorer som påverkar sårläkningsprocessen 

Läknings hämmande faktorer påverkar sårläkningen genom att såret inte läker normalt, 

vilket medför en försenad sårläkning. Enligt Greenhalgh (2015) kan det föranledas av 

åldersförändringar i huden eftersom huden förlorar sin reparativa förmåga vid stigande 

ålder. Dessutom kan perifer kärlsjukdom leda till försämrad syresättning i vävnader, samt 

sjukdomar i rörelseapparaten och diabetes resulterar i försämrad sårläkning. I blodets 

serum och i kroppens intracellulära vätska finns ett antal sammansatta proteiner som är 

nödvändiga för kroppens inflammatoriska svar under sårläkningen (Gånemo & Lindholm, 

2009). 

 

Utöver ovanstående faktorer kan även läkemedel, livsrelaterade faktorer som bland annat 

rökning och stress leda till en försämrad sårläkning. Därutöver har näringsintaget en 

central roll i sårläkningen eftersom vitala näringsämnen, exempelvis koppar och selen- 

som förekommer i mat gynnar sårläkningsprocessen. Enligt Banks, Dorner, Posthauer och 

Schols (2015) är närings- och vätskeintag centralt för att bevara hudens elasticitet och för 

hudens reparativa förmåga. Slutligen kan även patientens psykosociala faktorer hämma 

sårläkningen eftersom psykologisk stress kan resultera i nedsatt inflammatoriskt svar vilket 

påverkar sårläkningen negativt (Lindholm, 2012). 

 

Falabella (2006) menar att faktorer som gynnar sårläkningsprocessen bland annat är att 

avlägsna död vävnad genom upprensning, debridering. För att bidra till en optimal 

sårläkning bör såret behandlas fuktighetsbevarande och en minskning av bakteriebördan i 

såret bör ske. Utöver det bör det även ske en minskning av de enzym som klyver 

bindningarna mellan aminosyrorna och de fria radikalerna (överskottsprodukt vid kroppens 

energiförbränning) som orsakar skada på kroppens celler för att främja sårläkningen. En 

god nutrition och mobilisering är även gynnsamt för sårläkningen (Lindholm, 2012). 

 

Bedömningsskalor 

Sjuksköterskor nyttjar skalor och mätinstrument för att urskilja riskpatienter som har ökad 

risk att utveckla trycksår samt de patienter som redan utvecklat trycksår, utifrån de faktorer 

som mätinstrumenten berör. I Sverige används Modifierad Nortonskalan. Hos de patienter 

som har trycksår kategoriseras såret enligt kategori ett till fyra och mäts samt fotograferas 

av sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal för utvärdering av sårläkningen (Lindholm, 

2012). På skalan bedöms en patient utifrån en rad faktorer; psykisk status, fysisk aktivitet, 

rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens samt allmäntillstånd. Maxpoäng på 

skalan är 28 och patienter med 28 poäng anses ha ett gott allmäntillstånd och därmed låg 

risk att utveckla trycksår. Patienter med poäng under 20 anses vara i riskzonen för att 

utveckla trycksår (Lyder, 2003). 
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Trycksårsprofylax 

När en patient anses erhålla ökad risk för att utveckla trycksår ordineras insatser i 

profylaktiskt syfte, exempelvis ett vändschema, en tryckavlastande madrass, eller 

näringstillskott såsom näringsdrycker. Sjuksköterskan bör inspektera huden dagligen och 

observera förändringar som kan utvecklas till trycksår. Patienten bör informeras om risken 

för trycksår och vad hen kan göra för att minska risken. Sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal bör även informera patienten om insatsernas verkan, hur de minskar risken 

för trycksår gör för verkan och varför de är av vikt för patientens välmående (Gleeson, 

2015) 

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan ska systematiskt bedöma huruvida riskfaktorer att utveckla trycksår 

förekommer. Tillämpning av omvårdnadsinsatser i profylaktiskt och behandlande syfte vid 

risk för trycksår och vid förekommande trycksår är av vikt. Det är sjuksköterskan som 

erhåller det övergripande ansvaret avseende trycksårsprofylax. Dessutom ska 

sjuksköterskan informera kollegorna på arbetsplatsen om de insatser som ska tillämpas 

samt hur de ska användas, det kan delvis ske genom en omvårdnadsplan (Lindholm, 2012). 

Genom observation och dokumentation av patientens hudstatus kan sjuksköterskan 

upptäcka eventuella förändringar och om patienten riskerar att utveckla ett tryckår. Det 

medför att omvårdnadsinsatser kan tillämpas och förhindra att trycksåret utvecklas till en 

högre kategori (Cullum m.fl., 2007). Sjuksköterskan bör även involvera patienten och/eller 

närstående gällande behandlingsstrategi och val av förband i situationer när det är möjligt. 

Det bör det göras i form av en diskussion med patienten för att beakta patientens 

upplevelser och erfarenheter av tidigare omläggningar (Lin & Tsai, 2011). 

 

Förband 

Inom sjukvården finns ett flertal olika förband och förbandstyper att nyttja vid 

såromläggning. Val av förband styrs dels av upphandlingsbestämmelser och lokala rutiner 

men även av sårbehandlingens mål (Lindholm, 2012). Huljev, Sedmak och Vrhovec (2013) 

menar att förbandsvalet bör baseras på sårets etiologi samt status, huruvida det är 

infekterat, nekrotiskt, om det luktar eller vätskar, etcetera. 

 

För att underlätta valet av förband är de indelade i förbandsgrupper baserat på dess 

egenskaper samt lämplighet vid olika sårtyper och etiologi, exempelvis 

inkontinensdermatit, trycksår orsakat av immobilisering eller skjuv. Några 

förbandsgrupper är hydrokolloida förband, hydrofiberförband, polyuretanskumförband, 

alginater, filmer samt geler och hydrogelförband. Samtliga förbandsgrupper har 

egenskaper som indikerar på vilken grupp som är lämpad för optimal sårvård (Lindholm & 

Grauers, 2015). 

 

Vid sår som utsöndrar rikligt med sårexudat kan hydofiberförband eller alginater användas 

eftersom de absorberar vätska. På infekterade trycksår bör jod- eller silverförband väljas 

(Lindholm & Grauers, 2015). Hydrogelförband kan användas vid fibrinbeläggning och 

nekrotiska sår eftersom de bland annat är upprensande. En studie av Barrois m.fl. (2012) 

visar att vid granulationsvävnad och fibrinbeläggning kan en hydrokolloidplatta nyttjas 

eftersom de förbanden är fuktighetsbevarande och påskyndar biologisk debridering. 

Polyuretanskumförband är lämpliga vid omläggning av trycksår eftersom de är gelbildande 

skumförband och används vid öppna och vätskande sår. 
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Trycksårsbehandling 

Den lokala sårbehandlingen inleds med sårrengöring, såret tvättas med kroppsvarmt vatten 

och rena kompresser förutsatt att senor, ben eller ledkapslar inte är synliga. Vid steril rutin 

eller vid trycksår kategori fyra används natriumklorid och sterila kompresser eftersom 

senor, ben eller ledkapslar är synliga. Rengöringen ska göras varsamt för att inte nybildade 

epitelceller ska skadas. Sedan ska en bedömning av trycksåret göras för att avgöra om 

upprensning är aktuellt. Vid förekomst av död vävnad i såret bör det avlägsnas genom 

debridering. Avslutningsvis ska lokalförband appliceras för att skydda trycksåret mot yttre 

påverkan för att främja sårläkningsprocessen (Lindholm, 2012). 

 

Mål vid behandling av trycksår är att lindra smärtan och åstadkomma smärtfria 

förbandsbyten, minska luktproblematik och infektion samt reducera sårsekretet för att 

minska behovet av täta förbandsbyten (Lindholm, 2012). Enligt Bluestein och Javaheri 

(2008) bör trycksår dokumenteras i en sårjournal där bland annat sårets djup, utseende, 

sekret och omkrets beskrivs. 

 

Val av förband vid trycksår 

Valet av förband bör ske genom ett personcentrerat förhållningssätt och behandlas 

individuellt hos patienter eftersom trycksårets status och etiologi varierar hos vårdtagare. 

Det innebär att förbandsgrupper kombineras olika. Förbandsvalet ska grundas på 

bedömning av trycksåret samt patientrelaterade faktorer såsom sårets etiologi, patientens 

hudstatus kring såret och exempelvis hur ofta patienten vill duscha. Om såret exempelvis 

utsöndrar rikligt med sårexudat eller vid luktproblematik ska det beaktas vid val av förband 

eftersom det finns förband som är specialiserade på att motverka de omvårdnadsproblemen 

(Lindholm & Grauers, 2015). Anderson m.fl. (2008) menar att kliniker och vårdpersonal 

behöver kunskap avseende förbandens egenskaper och tillämpning för att optimera 

trycksårsbehandlingen. Sårfasen bör även beaktas vid val av förband vid trycksår genom 

att uppmärksamma om såret har exempelvis granulationsvävnad eller är fibrinbelagt 

(Lindholm & Grauers, 2015). Enligt Mizuhara, Sato, Shindo och Taquchi (2014) bör sår 

med riklig sårexudat bevaras måttligt fuktiga för optimal sårvård genom 

förbandsomläggningar som erhåller de egenskaperna (Lindholm & Grauers, 2015). 

 

Sjuksköterskans ansvar vid trycksårsomläggningar 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2014) ansvarar 

sjuksköterskan för att kontinuerligt inhämta kunskap kring ny teknik och forskning i 

vårdarbetet samt att personligen ansvara för hur sjuksköterskan utövar sitt yrke. Det kan 

anknytas till omvårdnad vid omläggningar av trycksår eftersom det är centralt att 

sjuksköterskan har kunskap kring de förband som förekommer på arbetsplatsen samt hur 

de nyttjas. 

 

Enligt Ayello och Baranoski (2012) är det av vikt att sjuksköterskan kontinuerligt 

uppdaterar sina kunskaper gällande förband och håller sig à jour med aktuell forskning 

avseende ämnet. En studie visar att val av förband upplevs som problematiskt om utbudet 

av förband är omfattande (Fife, Carter & Walker, 2010). Enligt Ayello, Goodman, Krasner, 

Norton och Sibbald (2012) bör sjuksköterskan även ifrågasätta arbetsplatsens rutiner och 

riktlinjer kring såromläggningar eftersom tydliga riktlinjer kring sårvård gynnar 

trycksårsbehandlingar. 
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Lindring av lidande beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) som ett av 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, det yttrar sig bland annat genom att 

lindra patienters lidande vid trycksår. En studie visar att många patienter med trycksår 

utsätts för psykiskt lidande eftersom det har en social inverkan på deras vardag och familj, 

samt fysiskt lidande när smärtproblematik förekommer (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & 

Worboys, 2006). 

 

Det är av vikt att sjuksköterskan involverar patienten och närstående i sårbehandlingen och 

visar hänsyn till deras önskemål kring behandling. Utöver det bör sjuksköterskan även 

journalföra trycksårets status och utveckling i en sårjournal (Bluestein & Javaheri, 2008). 

Att utveckla trycksår kan för vissa patienter och närstående vara kopplat till skuldkänslor 

och skam eftersom ett trycksår har utvecklats. Enligt McLnnes m.fl. (2011) är det av vikt 

att sjuksköterskor har kunskap kring trycksår och dess etiologi. Kennerly, Miller och Yap 

(2012) menar att sjuksköterskor kan minska förekomsten av trycksår genom att 

sjuksköterskors ledarskap och tvärvetenskapligt samarbete på avdelningen främjas. 

Sjuksköterskan bör även utöva ett personcentrerat förhållningssätt vid 

trycksårsomläggningar enligt Bertone, Dini och Romanelli (2006). 

 

Lidande 

Som begrepp 

Lidande kan beskrivas utifrån olika sammanhang och perspektiv; utifrån människan, 

omgivande människor samt samhällets tolkning av människans lidande. Lidande kan 

skildras genom olika synvinklar. Vårdpersonal kan beskriva lidande från ett 

utifrånperspektiv och patienten från ett inifrånperspektiv. Det inre perspektivet beskriver 

patientens egen tillvaro, hälsa samt hur patienten upplever lidandet. Utifrånperspektivet är 

en generell beskrivning som huvudsakligen beaktar hur omvärlden och andra människor 

tolkar lidande hos patienter (Wiklund, 2009). 

 

Utöver de synvinklarna kan lidande sättas in i ytterligare perspektiv såsom lidande ur 

kulturella och vårdvetenskapliga synsätt. Kulturellt lidande har i historien tolkats som 

något övergående, en fas eller period i livet som upphör, det var en dygd och skam att lida. 

Medan det vårdvetenskapliga lidandet betraktas ha en mening, att lidande kan kopplas till 

en källa som kan tolkas och undersökas. Dessutom förekommer även lidande som aspekt i 

människans liv och baseras på människans subjektiva upplevelser av ett tillstånd. Lidande 

ur det perspektivet begrundas av patientens erfarenheter kring lidande och hur det kan 

hjälpa patienten att förstå vad som sker i livet. Lidande är en företeelse som är 

återkommande i livet. När människan utvecklas förändras även personens lidande och 

känslighet i olika situationer (Wiklund, 2009). 

 

Vid trycksår 

Patienten kan även utsättas för psykiskt lidande orsakat av omvårdnadsproblem som 

uppkommer av trycksår, exempelvis riklig utsöndring av sårexudat eller luktproblematik. 

Det kan orsaka lidande hos patienter i sociala situationer. Bertone, Dini och Romanelli 

(2006) menar att det är vanligt förekommande att patienter med trycksår utsätts för lidande 

och att trycksårsbehandlingen bör genomföras med ett personcentrerat förhållningssätt för 

att beakta patienternas individuella behov. Lindholm (2012) anser att förband vid 

trycksårsbehandling bör bytas en till två gånger i veckan förutsatt att infektion ej 

förekommer eller misstänks i såret för att minska fysiskt lidande.  
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Cullum, m.fl., 2007 menar att vårdpersonalen bör beakta patientens erfarenheter kring 

trycksårsbehandling och förband för att minska lidande vid omläggning och sårrengöring. 

 

Problemformulering  

På geriatriska vårdavdelningar vårdas äldre multisjuka patienter i olika tidsintervall. 

Flertalet geriatriska patienter drabbas av trycksår eftersom åldersrelaterade faktorer ökar 

risken att utveckla trycksår. Ett trycksår kan uppkomma hos patienter i hemmiljön och som 

en följd av vård om exempelvis trycksårsprofylax inte nyttjats (Larsson & Rundgren, 

2010). Trycksår kan orsaka smärta och lidande hos patienter, vilket sjuksköterskorna 

ansvarar för att minska. Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt minskar 

sjuksköterskorna lidande hos patienter med trycksår eftersom specifika behov beaktas 

(Bertone, Dini & Romanelli, 2006). 

 

Författarna ansåg att det saknas forskning kring sjuksköterskors erfarenheter gällande 

trycksårsomläggningar på geriatriska vårdavdelningar. Därför valde författarna att 

genomföra föreliggande studie. Fördjupning inom sårvård med inriktning på trycksår 

ansågs vara av vikt eftersom det ansågs gynna författarnas erfarenheter av sårvård inför 

kommande yrkesverksamhet. 

 

SYFTE  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring omläggningar av trycksår 

på geriatriska vårdavdelningar. 

 

METOD  

Val av Metod 

Kvalitativ metod tillämpades eftersom studiens syfte var att få insikt av deltagarnas 

erfarenheter för en ökad förståelse av deltagarnas perspektiv. Danielson (2012a) förtydligar 

att individer uppfattar situationer olika och det bidrog till mångfald och nyanser kring 

ämnet. Deltagarna bidrog med kunskap kring hur deras erfarenheter påverkat dem och hur 

de uppfattar exempelvis rutiner och omläggningsstrategier. 

 

Urval  

Urvalskriterier 

Enligt Danielson (2012a) bör urvalet av deltagare baseras på studiens syfte för att undvika 

problem vid analysen av intervjuerna. Vid urvalet av deltagare har urvalskriterier nyttjats. 

Kriterierna var baserade på studiens syfte. 

 

Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor, arbetat på en 

geriatrisk avdelning i minst två år samt vårdat patienter med trycksår. Studien skulle 

representera sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsomläggningar därför valdes 

sjuksköterskor från geriatriska vårdavdelningar eftersom de patienterna i större 

utsträckning utvecklar trycksår (Larsson & Rundgren, 2010).  
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Två års erfarenhet valdes eftersom Benner (1993) anser att sjuksköterskan ansågs vara 

kompetent efter två till tre års arbete på en geriatrisk avdelning. Den nyutexaminerade eller 

nyanställda sjuksköterskan ansågs sakna erfarenhet kring hur kommande situationer skulle 

hanteras. Dessutom saknades kunskap kring de vägledande och handledande regler som 

fanns på arbetsplatsen hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. Ett kriterium var att 

deltagarna skulle behärska det svenska språket, det menar Helgesson (2006) är av vikt för 

inhämtning av ett informerat samtycke eftersom deltagarna ska ha tillräcklig förståelse för 

samtycket. 

 

Urvalsgrupp 

Totalt intervjuades åtta deltagare på fem olika avdelningar från två geriatriska kliniker i 

Stockholm. Sju deltagare inkluderades i studien. Deltagarna hade tjänstgjort mellan sju och 

33 år på geriatriska avdelningar. Tre av deltagarna var sårvårdsansvariga på respektive 

avdelning. Enbart en sjuksköterska var utbildad inom sårvård på universitet efter 

grundutbildningen. Samtliga deltagare hade erfarenheter kring omläggningar av trycksår 

och erhållit information angående förband och trycksår genom föreläsningar från 

sårvårdsföretag eller kortare föreläsningsdagar. Ett fåtal deltagare beskrev att de fått 

utbildning kring sår under grundutbildningen till sjuksköterska. Deltagarna hade dessutom 

erfarenhet av att vårda patienter med trycksår som erfordrat omläggningar. Enligt 

Danielson (2012a) används enbart ett fåtal intervjuer vid kvalitativa studier, därav ansågs 

sju deltagare vara tillräckligt för föreliggande studie. 

 

Datainsamling  

Rekrytering 

Verksamhetschefer på fyra olika geriatriska kliniker i Stockholm kontaktades via e-mail 

för förfrågan av godkännande att genomföra intervjuerna på sjukhuset (se Bilaga A). 

Kontakt via e-mail genomfördes eftersom inhämtning av tillstånd kan vara en tidskrävande 

process enligt Danielson (2012a). Verksamhetschefen informerades om studiens syfte, 

metod och sammanfattning av bakgrunden. De verksamhetschefer som inte svarade på e-

mail efter fem arbetsdagar kontaktades via telefon för inhämtande av godkännande. 

Verksamhetscheferna på två geriatriska kliniker kontaktades via e-mail och telefon utan 

framgång. 

 

När godkännandet var inhämtat i form av underskrift av ett informerat samtycke från två 

verksamhetschefer på olika geriatriska kliniker (se Bilaga B) kontaktades respektive 

chefsjuksköterska på avdelningarna via telefon och informerades om studiens syfte. Efter 

telefonkontakten skickades ett informationsbrev till chefsjuksköterskorna med information 

angående studiens syfte, intervjuernas längd, veckorna intervjuerna skulle genomföras och 

kort om bakgrunden (se Bilaga C). De kontrollerade huruvida det fanns sjuksköterskor på 

avdelningen som var intresserade av att delta i en intervju. Sedan kontaktades 

chefsjuksköterskorna åter via telefon efter någon arbetsdag och intervjuer bokades. 

Chefsjuksköterskorna uppmanades att informera deltagarna om studiens syfte och 

informationshantering inför intervjuerna. 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades genom att frågor formulerades inom fem ämnesområden 

inklusive ett fåtal generella inledningsfrågor, exempelvis ”hur länge har du arbetat som 

sjuksköterska?” och ”har du någon utbildning kring sår och förband?”. Guiden utgjorde 

grunden under intervjuerna och var ett stöd för intervjuaren (se Bilaga D).  
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Utformningen genomfördes enligt en semistrukturerad karaktär med öppna frågor och ett 

fåtal generella inledande frågor. Den semistrukturerade metoden resulterade i diskussion 

baserat på sjuksköterskornas erfarenheter, vilket McIntosh och Morse (2015) bekräftar i en 

studie. 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för kontroll av inspelningsutrustningen, hur intervjuaren 

upplevde intervjun samt utprövning av intervjuguiden vilket Danielson (2012a) anser är av 

vikt. Deltagaren som deltog i pilotintervjun uppfyllde ej urvalskriteriet angående två års 

tjänstgöring på en geriatrisk vårdavdelning. Efter pilotintervjun adderades följande frågor 

till intervjuguiden; “beskriv era rutiner på avdelningen angående hur ni använder 

sårjournal”, “beskriv dina erfarenheter angående sårjournalen” och “berätta om dina 

erfarenheter angående sårvårdsansvariga på avdelningen”. Frågorna inkluderades eftersom 

de ansågs komplettera resterande frågors förmåga att besvara syftet. Intervjun valdes att 

exkluderas i det fortsatta arbetet. Enligt Danielsson (2012a) bör pilotintervjuer exkluderas 

om deltagaren inte uppfyller urvalskriterierna. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under september år 2015. Vid den initiala kontakten med 

chefsjuksköterskan på respektive vårdavdelning fastslogs att intervjuerna skulle ske på 

avdelningarna. Enligt Danielson (2012a) bör val av plats ske i samråd med deltagaren. 

Inför de enskilda intervjuerna inhämtades muntligt samtycke till inspelning med 

mobiltelefon av samtliga deltagare. Intervjuernas genomsnittliga längd var 20 minuter och 

de varierade mellan 12 minuter och 38 minuter. Under samtliga intervjuer var samma 

författare intervjuare och den andre författaren ställde kompletterande frågor vid behov. 

Intervjuaren ställde planerade frågor och lyssnade aktivt för följsamhet under intervjuerna. 

För fortsatt följsamhet anpassades frågornas följd efter intervjuernas utveckling. Därför 

ställdes frågorna i olika ordning under intervjuerna. Intervjuaren ansvarade över att 

anpassa sig till intervjun för att få samtliga frågor besvarade (Danielsson, 2012a). 

Intervjuerna avslutades med en kort summering av intervjun och en möjlighet för 

deltagarna att tillägga något om det önskades. Under en intervju inträffade ett avbrott 

eftersom dörren till rummet öppnades. Intervjun fortskred efter avbrottet. 

 

Databearbetning 

Transkribering 

Analysens första stadie var att en av författarna transkriberade fem av intervjuerna och den 

andra författaren transkriberade tre. Transkriberingarna genomfördes inom 72 timmar efter 

att intervjun utförts för att deltagarens budskap inte skulle misstolkas. Enligt Danielson 

(2012a) kan transkriberingsprocessen bidra till förbättrad förståelse av deltagarens budskap 

eftersom nyanser i talet kan uppfattas. Deltagarna och intervjuaren kodades för att 

avidentifiera uppgifterna, de sju deltagarna kodades D1-7 och intervjuarna fick koden I1 

respektive I2. Transkriberingarna genomfördes ordagrant för att nyanserna i talet skulle 

uppfattas även i utskrifterna, vilket Danielsson (2012a) anser vara gynnsamt för studier. 

Efter att intervjun var transkriberade av en författare läste den andra igenom texten och 

lyssnade samtidigt på intervjun för att korrigera texten ytterligare. Texten från varje 

intervju lästes igenom av båda författarna och intervjuerna lyssnades igenom ett flertal 

gånger för bearbetning. 
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Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys nyttjades vid analysering av transkriberingarna. En induktiv 

analys genomfördes vilket innebär att analysen utgick från intervjumaterialet (Danielson, 

2012b). Det induktiva perspektivet användes eftersom det ansågs lämpligast för att besvara 

studiens syfte angående sjuksköterskors erfarenheter av omläggningar. 

 

Initialt lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger av båda författarna. Författarna 

särskilde tillsammans meningsbärande enheter från övrig text och sammanställdes i en 

tabell och diskuterade kring dem. De meningsbärande enheterna valdes utifrån dess 

förmåga att bevara syftet. Danielson (2012b) menar att relevant text bör skiljas från 

irrelevant, sorteringen baserades på text som beaktade studiens syfte. Tabellen bestod av 

relevanta citat och inkluderades i den fortsatta analysen. Sedan lästes meningsenheterna 

igenom systematiskt och kondenserade meningsenheter utformades för förtydligande av 

meningsenheternas innebörd. 

 

För förståelse av sammanhanget mellan de kondenserade meningsenheterna och 

meningsenheterna användes koder. Koderna användes för att sortera de kondenserade 

meningsenheterna efter innebörd för att underlätta tolkning av intervjumaterialet 

(Danielson, 2012b). Därefter grupperades koderna och dess innebörd var till underlag vid 

bildandet av subkategorierna. Klarhet skapades angående samband mellan de 

meningsbärande enheterna när koderna skapades och de sattes i relation till varandra. 

Slutligen bildade koder med liknande innehåll sju subkategorier som avslutningsvis 

bildade tre kategorier. Se exempel på analysprocessen i Tabell 1. De meningsbärande 

enheterna och tillhörande kategorier (se Tabell 2) tillämpades i resultatet som 

sammanfattningar av intervjuerna (Danielson, 2012b). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

/…/ inför omläggningarna 

pratar jag och informerar 

patienten innan jag 

påbörjar omläggningen. 

Om patienten upplever att 

det är jobbigt pausar jag. 

Informerar patienten 

inför omläggning 

och se till att 

patienten mår bra 

Personcentrerad 

omvårdnad vid 

omläggning 

Omläggningar Sjuksköterskans 

trycksårsarbete 

/…/ det är viktigt att 

uppdatera sina kunskaper 

som sjuksköterska även 

efter examen. Att inte 

uppdatera sina kunskaper 

går inte! 

Fortsätta att utbilda 

sig under arbetslivet 

Stort behov av 

utbildning 

Hålla sig à jour Kompetens 

Undersköterskorna 

ansvarar oftast för 

trycksårsbehandlingarna, 

men de kommer ofta och 

rådfrågar kring 

omläggningsmaterial. 

Undersköterskorna 

sköter såren men 

rådfrågar ofta 

sjuksköterskorna 

Stor tillit till 

undersköterskorna 

Med 

undersköterskor 

Samarbete på 

avdelningen 
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Forskningsetiska överväganden  

Informerat samtycke 

Deltagarna informerades om att deltagande i intervjun var frivillig. Enligt Helgesson 

(2006) bör deltagarna vara tillräckligt informerade om studien för att beslutet skulle vara 

etiskt relevant. Författarna informerade chefsjuksköterskorna och deltagarna om studiens 

syfte, de informerades även om informationshanteringen. Informerat samtycke var ett krav 

vid deltagande av intervjuer enligt etikprövningslagen och har därför inhämtats skriftligt av 

verksamhetscheferna och muntligt av deltagarna (SFS, 2003:460). 

 

Konfidentialitet 

Känslig information som exempelvis personuppgifter och arbetsplats har initialt hanterats 

säkert på en dator med lösenordslås eller på mobiltelefon med ett personligt kodlås. Inom 

12 timmar efter varje enskild intervju avidentifierades och kodades samtliga uppgifter för 

att transkriberingarna skulle vara anonyma. Det menar Helgesson (2006) är centralt för att 

undvika bland annat sociala och psykiska skador. Materialet kodades och redovisades 

anonymt för att obehöriga inte skulle få tillgång till uppgifterna. Efter avslutat arbete 

förstördes allt material från intervjuerna och dataanalysen i dokumentförstörare och 

raderades från författarnas datorer. 

 

Autonomi 

Under intervjuerna beaktades deltagarnas autonomi genom att deras beslut att delta i 

studien var ett självständigt beslut, vilket Helgesson (2006) anser är av vikt under 

intervjuer. Under intervjuerna bejakades deltagarnas förmåga till självbestämmande genom 

att de var informerade om att de under hela intervjun kunde välja att avsluta intervjun utan 

att det ifrågasattes eller påpekades.
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RESULTAT  

Analysprocessen av intervjuerna resulterade i tre kategorier och sju subkategorier, de 

redovisas i Tabell 2. Tillsammans beskrev det sjuksköterskors erfarenheter kring 

omläggningar av trycksår på geriatriska vårdavdelningar. Samtliga subkategorier 

presenterades med citat i texten för att illustrera resultatet. I resultatet benämndes 

deltagarna med yrkestiteln sjuksköterska och varje sjuksköterska har bidragit till resultatet 

i form av citat från deltagare ett till sju kursiverat inom parentes; D1-7. Citaten 

kursiverades och skrevs indraget för att vara särskilt från återstående text i resultatet. Delar 

av citat exkluderades och markerades med /.../ eftersom texten ansågs irrelevant till 

studiens syfte (Karlsson & Fagerström, 2008). 

 

Tabell 2. Redovisning av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Sjuksköterskans trycksårsarbete Omläggningar 

Sårjournal 

Samarbete på avdelningen Med läkare 

Med undersköterskor 

Kompetens Hålla sig à jour 

Sårvårdsansvariga sjuksköterskor 

Utbildning 

 

Sjuksköterskans trycksårsarbete 

Samtliga sjuksköterskor tillämpade ett personcentrerat förhållningssätt vid 

omvårdnadsarbetet gällande trycksår hos patienterna på berörda geriatriska kliniker. Ett 

personcentrerat förhållningssätt ansågs vara av vikt och yttrades dels genom direkt 

kommunikation med patienterna men även genom samarbete och kommunikation med 

sjuksköterskorna på avdelningarna. Sjuksköterskorna ansåg att sårjournal var gynnsamt på 

avdelningarna vid trycksårsbehandlingen.   

 

Omläggningar 

Sjuksköterskorna beskrev att valet av förband var svårt eftersom det fanns omfattande 

utbud av förband att välja mellan och valet ansågs vara en invecklad situation. Den ansågs 

vara invecklad eftersom kunskaper gällande bland annat sårets status och förbandens 

egenskaper beaktades inför omläggningarna. 

 

Det är inte så enkelt. Det kan vara svårt att välja förband och vilka egenskaper som 

krävs för såret, det är mycket att tänka på. Men vi har en sårvårdsbok som vi 

bläddrar i om vi inte kan, eller så väljer vi det vi tycker fungerar bäst. (D5) 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att bemötandet av patienter var individuellt och att 

patienternas åsikter var centrala vid trycksårsomläggningar. Sjuksköterskorna lyssnade på 

patienternas erfarenheter och åsikter och försökte anpassa trycksårsomläggningen utifrån 

patientens önskemål. Utöver det ansågs det även vara av vikt att informera patienten inför 

trycksårsomvårdnaden. 
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/…/ inför omläggningarna pratar jag och informerar patienten innan jag påbörjar 

omläggningen. Om patienten upplever att det är jobbigt pausar jag. (D5) 

 

Jag tar det lugnare, avvaktar en stund och återkommer senare. Vi är här hela 

dagen! (D5) 

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att avdelningar hade ett begränsat utbud av förband. Det 

ansågs vara positivt och gynna trycksårsomvårdnaden eftersom sjuksköterskorna delvis 

kände mindre stress kring att utföra felaktiga förbandsval. Dessutom minskade även tiden 

som sjuksköterskorna ägnade vid förbandsvalet och det begränsade utbudet underlättade 

för nyanställda och nyutexaminerade sjuksköterskor. 

 

/.../ vi har försökt minska utbudet till ett begränsat antal som återspeglar de sår 

som förekommer på avdelningen. (D2) 

 

/.../ många kollegor frågar om förbandens egenskaper, eftersom vi har ett 

begränsat utbud kan de flesta förbandens egenskaper nu /.../ (D1) 

 

Sårjournal 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att sårjournaler ansågs främja sjuksköterskans arbete 

gällande omläggningar och därmed generera i erfarenhet. Det underlättade för kollegorna 

eftersom sårjournalen gav en överblick av tidigare trycksårsomläggning och förbandsval. 

Dessutom ansågs trycksårsbehandlingarnas kvalitet förbättras eftersom samtliga 

sjuksköterskor utförde sårjournal, samarbetade och utvärderade i sårjournalerna gällande 

trycksåromläggningarnas verkan.   

 

/…/ det är viktigt att observera och dokumentera till nästa kollega som kommer på 

eftermiddagen, samt fråga patienten hur det känns och utvärdera! /…/ (D3) 

 

Sårjournal ska upprättas. Den som lägger om såret ska skriva, hur det är omlagt 

och hur det ser ut och så vidare. (D4) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de inför omläggningar läste tidigare journalanteckningar eller 

inspekterade omläggningen hos patienten innan de valde förband för att vara förberedd. Att 

läsa tidigare sårjournalanteckningar och utvärdera tidigare omläggningar samt förbandens 

verkan vid olika trycksårsbehandlingar ansågs bidra till sjuksköterskornas erfarenheter 

gällande trycksårsomläggningar. 

 

/.../ inför förbandsval måste jag förbereda mig, vid nya patienter läser jag 

föregående sårjournalanteckning för att veta vilka förband som nyttjats. (D2) 

 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte erfarenheter kring patienternas smärtupplevelser vid 

trycksårsomläggningar. Sjuksköterskorna beskrev även att det var av vikt att smärtlindra 

och utgå från patientens behov i samband med trycksårsomläggningar. 

 

Vi har klara och tydliga direktiv, patienten ska inte få ont och inte få ångest. /.../ 

Min uppgift är att hela tiden prioritera och se till att patienten inte får ont. När 

patienter har ont ska vi ge smärtlindring. (D3) 
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Samarbete på avdelningen 

Samtliga sjuksköterskor beskrev positiva och negativa aspekter gällande samarbetet på 

vårdavdelningarna. Det dagliga samarbetet med undersköterskorna gällande 

trycksårsomläggningar var fungerande. Samarbetet med läkarna krävde uppmärksamhet 

från sjuksköterskorna för att läkarna skulle involveras i trycksårsbehandlingen. Nedan 

beskrev en sjuksköterska sina erfarenheter angående samarbete mellan kollegor på 

avdelningen och att samarbetet kunde vara problematiskt och behövde uppmärksammas för 

att optimera patienternas vård. 

 

/…/ stress är inte bra för samarbetet och inte för att sårbehandling heller. Det är 

en tidskrävande process som inte ska förhastas. (D4) 

 

Med läkare 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att de erhöll ansvar från läkarna gällande 

förbandsordination och omläggningsfrekvens eftersom läkarna ansågs sakna kunskap kring 

ämnet enligt sjuksköterskorna. De läkarna som beskrevs visa intresse kring trycksår och 

förband ordinerade förband i samråd med sjuksköterskorna medan övriga läkare 

delegerade förbandsordination till sjuksköterskorna. 

 

Läkarna inspekterar gärna såret och bekräftar att det är ett trycksår men de 

överlåter förbandsvalet till oss. (D6) 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att de önskade förbandsordination och omläggningsfrekvens av 

läkarna eftersom det formellt inte är sjuksköterskans ansvar. Huvudsakligen var det 

sjuksköterskorna som ordinerade förband och omläggningsfrekvens. 

 

Vi ger förslag på omläggningar och omläggningsintervaller och läkarna 

bekräftar det, eftersom vi har mer kunskap. (D5) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att samarbetet med läkarna var centralt eftersom det borde vara en 

läkarordination och för att förtydliga att det inte var sjuksköterskorna som enskilt valde 

patienternas trycksårsbehandlingar och omläggningsmaterial. 

 

Jag vet hur jag ska lägga om trycksår men jag tar gärna med läkaren för att ha 

läkaren bakom ryggen /…/ (D1) 

 

Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare beskrev delvis som problematiskt eftersom 

sjuksköterskorna och undersköterskorna erhöll mer erfarenhet kring 

trycksårsomläggningar. Däremot beskrevs kontakten med läkare som god eftersom de var 

involverade med patienterna när sjuksköterskorna önskade stöd. Sjuksköterskorna beskrev 

ett ökat intresse hos läkarna beskrevs vid patienter med avancerade trycksår. 

 

De är mest intresserade av mer avancerade sår, exempelvis om någon fått ett 

kategori fyra trycksår. Annars kommer de bara om man ber dem, det är inte ofta. 

(D1) 

 

Med undersköterskor 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor 

var välfungerande eftersom båda parterna rådfrågade varandra.  
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På samtliga avdelningar var det huvudsakligen undersköterskorna som behandlade 

trycksåren men sjuksköterskorna var till stöd under omläggningarna. Sjuksköterskorna 

delegerade förbandsvalet och trycksårsomläggningarna till undersköterskorna eftersom de 

ansågs erhålla kunskap och erfarenhet i större utsträckning än sjuksköterskorna. 

 

Det är undersköterskorna som huvudsakligen sköter omläggningarna. Vi 

inspekterar ibland när det är stora tidskrävande sår. Ibland hjälper vi till att 

bedöma trycksåren. (D3) 

 

Undersköterskorna ansvarar oftast för trycksårsbehandlingarna, men de kommer 

ofta och rådfrågar kring omläggningsmaterial. (D6) 

 

Kompetens 

Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns ett kunskapsbehov på avdelningarna gällande 

trycksår och trycksårsomläggningar. Som stöd fanns sårvårdsansvariga sjuksköterskor på 

avdelningarna som spred kunskap och utgjorde stöd hos personalen. De spred sin befintliga 

och aktualiserade kunskap från bland annat internutbildningar. 

 

Hålla sig à jour 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände ett ansvar att hålla sig à jour och att kontinuerligt 

förnya sina kunskaper. De kunskaperna inhämtades bland annat genom egna studier. 

Sjuksköterskorna beskrev att endast ett fåtal anställda på avdelningarna erbjöds 

utbildningar inom sårvård från utomstående aktörer. De ansåg att det var centralt att 

deltagarna från utbildningarna delgav kunskapen till kollegorna. Om sjuksköterskan 

önskade information om förbandens funktion fick den inhämtas självständigt. 

 

/…/ men sen gäller det att de som går internutbildning måste förmedla kunskapen 

till kollegorna /…/ (D7) 

 

/…/ det är viktigt att uppdatera sina kunskaper som sjuksköterska även efter 

examen. Att inte uppdatera sina kunskaper går inte! (D4) 

 

En sjuksköterska beskrev att det var av vikt att arbetsgivaren uppmuntrade till egna studier 

och egen inlärning under arbetstiden. Det ansågs öka kompetensen hos sjuksköterskorna 

och därmed öka sjuksköterskornas erfarenheter angående trycksårsomläggningar och 

förbandsval. 

 

/…/ det är viktigt att chefen och ledningen uppmuntrar de anställda och erbjuder 

tid till att inhämta kunskap /…/ (D4) 

 

Sårvårdsansvariga sjuksköterskor 

Studiens sårvårdsansvariga sjuksköterskor ansåg att deras kunskaper avseende förband och 

trycksårsomläggningar var gynnsamma för patienternas sårvård och kollegornas kunskaper 

gällande ämnet. 

 

Jag är med i sårvårdsgruppen och känner jag mig säker, jag vet hur jag ska lägga 

om. (D1) 
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Samtliga sjuksköterskor var positiva till att minst en sjuksköterska på avdelningen var 

sårvårdsansvarig, eftersom det ansågs vara till stöd vid valet av förband och under 

trycksårsomläggningarna. Sjuksköterskorna beskrev även att det var positivt att den 

sårvårdsansvariga fick tid reserverat för att hjälpa kollegorna på avdelningen. 

 

/.../ det är mycket bättre eftersom en person har ansvar och får tid att göra sina 

uppgifter. (D3) 

 

Huvudsakligen beskrevs sårvårdsansvariga sjuksköterskor som positivt och gynnsamt på 

geriatriska avdelningarna eftersom sjuksköterskorna inte behövde känna osäkerhet vid 

trycksårsbehandlingar. En sjuksköterska uttryckte att sårvårdsansvariga även medförde en 

negativ aspekt för övriga kollegors kunskapsutveckling och motivation att uppdatera sina 

kunskaper gällande förband och trycksårsomläggningar. 

 

Det är jättebra, men det gör övrig personal lite lata! Ansvaret kring ett sår kan 

överlämnas till den sårvårdsansvariga. Det leder till att vi inte uppdaterar våra 

kunskaper tillräckligt… (D6) 

 

Utbildning 

Samtliga sjuksköterskor beskrev ett behov av mer utbildning hos sjuksköterskor under 

grundutbildningen eftersom den utbildning som erbjöds ansågs vara otillräcklig. Den 

huvudsakliga kunskap som sjuksköterskorna erhöll gällande förband och 

trycksårsbehandling hade huvudsakligen tillkommit under kliniskt arbete. Önskemålet av 

utbildning ansågs gynna avdelningarnas kvalitet på trycksårsbehandlingar. Enligt 

sjuksköterskorna förekom kliniskt intresse för trycksår och trycksårsbehandling på 

avdelningarna. 

 

På grundutbildningen fick vi inte mycket utbildning, det var på praktikplatserna vi 

lärde oss. Det är ett behov, ett stort behov. (D1) 

 

/…/ de nyutexaminerade har inte tillräckligt med kunskap gällande trycksår. Det 

borde ingå mer sår i grundutbildningen /…/ (D7) 

 

Utbildningarna som erbjöds på avdelningarna var huvudsakligen internutbildningar från 

produktföretag och föreläsningar på avdelningarna. Sjuksköterskorna upplevde att 

föreläsningarna från produktföretagen var gynnsamma och kunskapsberikade medan ett 

antal sjuksköterskor ansåg att de inte var informativa. 

 

/…/ vi har lärt oss mycket av förbandsföretagen när de kommit hit och erbjudit 

information och råd /…/ (D7) 

 

/…/ när företagen har informerat oss om deras produkter har de huvudsakligen 

försökt sälja dem, det tycker jag inte är lärorikt /…/ (D5) 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring omläggningar av trycksår 

på geriatriska vårdavdelningar. I resultatet framkom olika aspekter som bidrog till en 

beskrivning av sjuksköterskans erfarenheter och därmed studiens syfte. Sjuksköterskorna 

ansåg bland annat att dokumentation i sårjournaler, sårvårdsansvariga sjuksköterskor och 

ett begränsat utbud av förband vara gynnsamma verktyg som underlättade förbandsvalet 

och därmed trycksårsomläggningarna. Med ”föreliggande studie” avser författarna den 

genomförda intervjustudien gällande sjuksköterskors erfarenheter av 

trycksårsomläggningar. 

 

På samtliga avdelningar beskrev sjuksköterskorna att de hade ett begränsat utbud av 

förband, vilket de beskrev vara positivt eftersom ett begränsat utbud ansågs underlätta 

valet av förband. Trots att utbudet var begränsat upplevde sjuksköterskorna att valet av 

förband var svårt, eftersom det förekom ett omfattande antal förband med unika 

egenskaper. En studie av Fife, Carter och Walker (2010) beskriver att sjuksköterskor 

upplever förbandsvalet som en komplicerad och tidskrävande process. Begränsat utbud 

ansågs vara en gynnsam strategi för kunskapsinhämtning enligt sjuksköterskorna i 

föreliggande studie. Eftersom personalen på avdelningarna i större utsträckning lärde sig 

förbandens egenskaper och tillämpning. Enligt Fullbrook, Lawrence och Miles (2015) 

gynnas sjuksköterskor av fokuserade strategier vid inlärning. Författarna till föreliggande 

studie ansåg att ett begränsat utbud beskrevs vara en strategi för inlärning, vilket 

återspeglades i sjuksköterskornas erfarenheter av trycksårsomläggningar. 

 

Clements, Dault och Priest (2007) beskriver i en studie att ett effektivt samarbete på 

avdelningar ska beaktas som en tillgång. Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att 

samarbetet mellan professionerna på avdelningarna var problematiskt eftersom ansvaret 

kring trycksårsomläggningarna delegerades till andra professioner. Därav beskrev 

sjuksköterskorna att de erhöll ett stort ansvar på avdelningarna från läkarna gällande 

förbandsordination och omläggningsintervaller, trots att det beskrevs vara läkarens uppgift 

att ordinera. På avdelningarna beskrev sjuksköterskorna att de delegerade 

trycksårsomläggningarna och förbandsordination till undersköterskorna eftersom de 

genomförde den huvudsakliga patientnära omvårdnaden hos patienterna. Enligt Kennerly, 

Miller och Yap (2012) minskar förekomsten av trycksår genom att främja 

sjuksköterskornas ledarskap och tvärvetenskapligt samarbete på avdelningen. Författarna 

ansåg att ovanstående studier borde beaktas på geriatriska vårdavdelningar eftersom 

sjuksköterskorna beskrev att samarbetet på avdelningarna var bristfälligt. Förbättrat 

samarbete mellan professionerna ansåg författarna bidra till ökad patientsäkerhet och 

följsamhet i vården. 

 

I föreliggande studie framkom det att förbandsvalet bör vara personcentrerat och baserat på 

bland annat trycksårets etiologi, status och patientrelaterade faktorer såsom patientens 

hudstatus för att minska eventuellt lidande hos patienten. Lin och Tsai (2011) menar att 

sjuksköterskor bör arbeta personcentrerat och bevara patientens självbestämmande vid val 

av förband för att bevara patientens värdighet. Oavsett profession krävs kunskap kring 

trycksår för att ansvara för trycksårsbehandlingen. Lindholm och Grauers (2015) menar att 

det inte är optimalt för sårläkningsprocessen om förband ordineras utan vetskap av 

trycksårets status. 
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Även Bertone, Dini och Romanelli (2006) menar att sjuksköterskor bör behandla patienter 

med trycksår med ett personcentrerat förhållningssätt för att minska patientens lidande. 

 

Ayello m.fl. (2012) menar att för att uppnå optimal trycksårsbehandling krävs tydliga 

riktlinjer avseende ämnet. Sjuksköterskorna i föreliggande intervjustudie beskrev att 

riktlinjerna inte tillämpades eftersom förbandsordination delegerades mellan professioner 

på avdelningen och åtagandet av ordinationsansvaret var bristfälligt. Författarna till 

föreliggande studie upplevde även att tydligare och mer konkreta riktlinjer som efterföljs 

angående förbandsordination och den profession som bör ansvara för 

trycksårsomläggningarna behövs på geriatriska vårdavdelningar. 

 

Enligt Fife, Carter och Walker (2010) upplevs förbandsvalet som en komplicerad och 

tidskrävande process. Eftersom ordinationsansvaret beskrevs delegeras mellan 

professionerna upplevde sjuksköterskorna att det var deras ansvar att ordinera trots 

bristande erfarenhet gällande bland annat sårets etiologi, status och förbandets egenskaper 

hos de enskilda patienterna. För att motverka det ansåg författarna till föreliggande studie 

att ett utbildningsbehov förelåg hos läkare, sjuksköterskor och undersköterskor gällande 

sårvård. Abdar, Madadkar, Mehralian och Rafiei (2015) menar i sin studie att det 

föreligger kunskapsbrist hos sjuksköterskestudenter gällande trycksår. De beskriver även 

att det finns ett behov av sårutbildning under grundutbildningen.   

 

För att minska lidande beskrev sjuksköterskorna att de kontinuerligt beaktade patientens 

önskemål och upplevelser. Det framkom i studien att patienter kunde utsättas för psykiskt 

och fysiskt lidande vid trycksårsomläggningar. Sjuksköterskorna beskrev att de tillämpade 

ett personcentrerat förhållningssätt och uppmärksammade patienternas enskilda behov för 

att minska lidandet. Författarna ansåg att ett personcentrerat förhållningssätt var en strategi 

för att minska patienternas psykiska och fysiska lidande vid trycksårsomläggningar. Lin 

och Tsai (2011) samt Bertone, Dini och Romanelli (2006) menar att det är av vikt att 

sjuksköterskor arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt för att minska patienters 

lidande. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att undersköterskorna erhöll den huvudsakliga erfarenheten och 

kunskapen gällande trycksårsomläggningar. Eftersom undersköterskorna inhämtat 

erfarenhet genom praktiskt trycksårsarbete. Fullbrook, Lawrence och Miles (2015) menar 

att sjuksköterskors inlärning gynnas av fokuserade strategier vid inlärning. Ovanstående 

författare menar att en lämplig strategi för inlärning är tillämpning av teoretisk kunskap 

som förstärks med praktiskt arbete av trycksårsbehandling, genom exempelvis 

omläggningar och förbandsval. Det anser författarna till föreliggande studie var en strategi 

som borde tillämpas på avdelningarna för att gynna sjuksköterskornas erfarenheter av 

trycksårsbehandlingar. 

 

Sårvårdsansvariga sjuksköterskor på avdelningen ansågs vara positivt eftersom de erhöll 

ökad erfarenhet angående trycksår och förband. Vid osäkerhet gällande 

trycksårsomläggningar och förbandsval beskrevs sårvårdsansvariga sjuksköterskor vara till 

stöd vid informationsinhämtning och trycksårsomläggningar. Ayello, Wexler och 

Zulkowki (2007) beskrev sårvårdsansvariga som signifikant för att påverka 

sjuksköterskornas vårdrelaterade kunskap. Dock uttryckte en sjuksköterska i föreliggande 

studie att sårvårdsansvariga medförde en negativ aspekt eftersom kunskapsinhämtningen 

gällande sårvård försummades hos resterande sjuksköterskorna på avdelningen. Eftersom 

de huvudsakligen rådfrågade avdelningens sårvårdsansvariga sjuksköterskor. 
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Författarna ansåg att studiens syfte besvarades angående sjuksköterskors erfarenheter av 

trycksårsomläggningar. Resultatet påvisade varierande erfarenheter som belyste olika 

aspekter och verktyg som ansågs utgöra stöd vid trycksårsomläggningar. Danielsson 

(2012a) menar att kvalitativa intervjustudier är lämpliga vid studier som berör deltagarnas 

individuella erfarenheter. Av den anledningen ansåg författarna till föreliggande studie att 

en kvantitativ studie ej skulle genererat i ett likvärdigt resultat eftersom sjuksköterskornas 

enskilda erfarenheter inte skulle belysas. Att genomföra en litteraturöversikt utifrån 

föreliggande studiens syfte ansåg författarna inte var lämpligt eftersom den kvalitativa 

metoden medför en distinkt forskningsfråga. En litteraturstudie kunde påvisat huruvida det 

förelåg ett behov av forskning kring ämnet (Danielsson, 2012b).  

 

Metoddiskussion  

Enligt Danielson (2012a) ska syftet utformas för att få insikt över deltagarnas erfarenheter. 

Av den anledningen valdes ett flertal deltagare från samma avdelning att intervjuas. Olika 

erfarenheter har förekommit på avdelningarna eftersom variationer i tolkning och 

tillämpning av lokala riktlinjer förekom bland sjuksköterskorna. Green och Thorogood 

(2014) beskriver att kvalitativa studier bör tillämpas när syftet är att beskriva ett fenomen 

ur deltagarnas perspektiv; erfarenheter. Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av omläggningar på geriatriska vårdavdelningar och inte tillämpningar av klinikernas 

riktlinjer. Därför ansåg författarna att två geriatriska kliniker var tillräckligt för att besvara 

studiens syfte. 

 

Efter de sista genomförda intervjuerna upplevde författarna att de erhöll likartade svar av 

sjuksköterskorna och att nya svar inte förekom. Den mättnaden ansåg författarna var 

gynnsam eftersom fler deltagande sjuksköterskor troligtvis inte hade genererat i en mer 

omfattande variation i svar. Det bekräftade att sju sjuksköterskor var tillräckligt för 

föreliggande studie. Henricson (2012) menar att mättnad vid intervjuer ökar studiens 

trovärdighet. 

Chefsjuksköterskorna på respektive avdelning kontaktades och informerades om studiens 

syfte och upplägg, samt innebörden av medverkan i studien. De uppmanades att delge 

informationen till deltagande sjuksköterskor på respektive avdelning utifrån det utskickade 

informationsbrevet (se Bilaga C). I informationsbrevet till chefsjuksköterskorna saknades 

urvalskriteriet gällande två års arbete på en geriatrisk vårdavdelning. Sjuksköterskan som 

deltog i pilotintervjun uppfyllde ej samtliga urvalskriterier, därav exkluderades den 

intervjun. Benner (1993) menar att sjuksköterskor inte är kompetenta om de arbetat mindre 

än två år. Det beaktades vid pilotintervjun. Pilotintervjuns syfte var att kontrollera 

inspelningsutrustningen och för utprövning av intervjuguiden (Danielsson, 2012a). 

Författarna ansåg att pilotintervjun uppfyllde sitt syfte trots att sjuksköterskan inte 

uppfyllde samtliga urvalskriterier. Eftersom pilotintervjun exkluderades i arbetet anser 

författarna att det ej påverkade studiens trovärdighet. 

 

Författarna främjade deltagarnas autonomi genom att informera sjuksköterskorna angående 

deltagandets innebörd. Deras rätt att avbryta sin medverkan i studien betonades. Helgesson 

(2006) menar att autonomin ska främjas vid deltagande av studier. Inför samtliga intervjuer 

inhämtades muntligt godkännande från sjuksköterskorna gällande inspelning av 

intervjuerna samt deltagande. Helgesson (2006) menar att inför deltagande i en studie ska 

deltagarna informeras om bland annat hur intervjumaterialet ska hanteras. 
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Chefsjuksköterskorna informerade inte samtliga sjuksköterskor om studien inför 

intervjuerna. Det medförde att sjuksköterskorna saknade information gällande informerat 

samtycke, autonomi och hur intervjumaterialet planerades bearbetas och förvaras. Därav 

informerade författarna samtliga sjuksköterskorna inför intervjuerna om bland annat 

informationshanteringen. Författarna ansåg att det inte var optimalt att sjuksköterskorna 

inte fick den information som författarna uppmanade chefsjuksköterskorna att delge inför 

intervjuerna. Chefsjuksköterskornas engagemang har diskuterats av författarna huruvida 

chefsjuksköterskorna saknade tid eller intresse att informera sjuksköterskorna trots 

uppmaningar vid telefonkontakt. Dock anser författarna att det inte påverkade studiens 

trovärdighet. 

 

Enligt Danielson (2012a) bör plats för intervjuer vara avskilt för att undvika avbrott och 

distraherande aktiviteter och ljud. Under en av intervjuerna förekom ett avbrott och vid 

fyra intervjuer förekom ljud utanför lokalen. Avbrottet och ljuden ansågs inte påverka 

intervjuns kvalitet eller innehåll eftersom intervjun fortsatte utan att sjuksköterskan 

upplevdes besvärad efter avbrottet. Samtliga intervjulokaler ansågs vara likvärdiga 

eftersom de valdes i samråd med sjuksköterskorna på respektive vårdavdelning. Ytterligare 

en faktor som kunde påverkat intervjuernas kvalitet var att samtliga sjuksköterskor 

lämnade de aktuella arbetsuppgifterna för deltagandet av intervjuerna. Det kan ha påverkat 

sjuksköterskornas engagemang negativt eftersom dold stress kan inverkat på intervjuerna. 

Författarna upplevde att samtliga sjuksköterskor var engagerade och sjuksköterskorna 

upplevdes inte märkbart stressade. 

 

Dowling (2006) menar att det är av vikt med objektivitet under intervjuer bör eftersträvas 

för att öka studiens trovärdighet. Författarna valde att inkludera en sjuksköterska som var 

bekant med intervjuaren trots ovanstående. Under den intervjun upplevde författarna att 

sjuksköterskan uppförde sig på ett likvärdigt sätt som de resterande sjuksköterskorna. 

Intervjun var av en likartad formell karaktär som resterande intervjuer och bekantskapen 

ansågs inte inverka på sjuksköterskans eller intervjuarens insats under intervjun. Helgeson 

(2006) anser att deltagarnas integritet ska bevaras och skyddas vid deltagande av studier. 

Sjuksköterskan valde att delta i studien trots bekantskapen med en författare och 

personuppgifter hanterades likvärdigt med de resterande sjuksköterskorna. Därav anser 

författarna att bemötandet varit konsekvent och inte inverkat på resultatet eller studiens 

trovärdighet. Författarna diskuterade kring bevarandet av samtliga sjuksköterskor integritet 

och ansåg att samtliga sjuksköterskor hanterats likvärdigt. 

 

Författarna valde att spela in intervjuerna för att bibehålla fokus under intervjuerna och 

inte distraheras av att anteckna innehållet. Under intervjuerna kunde sjuksköterskorna 

upplevt stress som en följd av att de blev intervjuade och inspelade. Författarna upplevde 

inte att eventuella obehag angående inspelningarna inte upplevds under intervjuerna och 

ansågs därav inte inverka på intervjuernas kvalitet. Green och Thorogood (2014) menar att 

inspelning av intervjuer stärker studiers trovärdighet. 

 

Hanteringen av sjuksköterskornas personuppgifter och information som kunde härledas till 

sjuksköterskorna, exempelvis sjukhus, kön och avdelning avidentifierades under 

intervjuerna. Det genomfördes för att bevara sjuksköterskornas konfidentialitet. Efter 

intervjuerna benämndes sjuksköterskorna som D1-7 som förtydligande att samtliga 

sjuksköterskor bidrog till resultatet. Helgesson (2006) menar att det är av vikt att bevara 

sjuksköterskornas konfidentialitet. Efter dataanalysen omkodades sjuksköterskorna för att 

inte knytas till intervjuerna vilket bevarade sjuksköterskornas konfidentialitet ytterligare. 
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Författarna ansåg att det var av vikt att bevara sjuksköterskornas konfidentialitet under 

studien. 

 

Under intervjuerna nyttjades upprepningar av frågorna eftersom sjuksköterskorna inte 

uppfattade frågorna eller förstod frågornas innebörd. Författarna ansåg att det var negativt 

att intervjuguiden uppfattades olika eftersom det ansågs vara ett tecken på att utformningen 

inte var optimal. Under pilotintervjun ansågs inga missförstånd förekomma av 

intervjuguiden och frågorna ansågs besvara studiens syfte. Förslag på förbättringar av 

intervjuguiden var att gruppera följdfrågorna enligt innebörd, exempelvis genom att samla 

samtliga frågor gällande förband och förbandsval. Sjuksköterskorna uttryckte osäkerhet 

kring hur de förväntades besvara frågan gällande sjuksköterskans erfarenheter och frågans 

innebörd. För att optimera intervjuguiden bör även den frågan förtydligas. Enligt 

Danielson (2012a) bör frågorna inte vara alltför detaljerade eftersom det kan förstöra 

interaktionen med deltagaren. Författarna ansåg att intervjuguiden var tillräcklig och 

gjorde studien trovärdig eftersom intervjufrågorna besvarade syftet trots att den ej var 

optimalt utformad. 

 

Transkriberingen genomfördes av båda författarna eftersom intervjuerna var tätt bokade 

och tidsbrist uppstod hos författaren som transkriberade. Av samma anledning förlängdes 

även tidsgränsen för transkriberingen med 24 timmar till 72 timmar. Transkriberingarna 

var upprepningar av intervjusituationerna. Det kunde påverkat resultatet att tidsgränsen av 

transkriberingarna förlängdes. Green och Thorogood (2014) menar att tolkningar av 

intervjumaterialet kan förekomma vid bearbetning av materialet. Dock ansåg författarna att 

tolkningar av intervjumaterialet inte förekom eftersom författarna läste igenom varandras 

transkriberingar och korrigerade dem utifrån inspelningarna, vilket ytterligare beaktade 

studiens trovärdighet. 

 

Författarna hade viss förförståelse och erfarenheter av studiens syfte. Under studien och 

intervjuerna har författarna förhållit sig neutrala och försökte inte vinkla konversationerna 

mot författarnas förförståelse. Ett objektivt förhållningssätt har använts av författarna vid 

intervjuerna, databearbetningen och dataanalysen för att inte påverka studiens trovärdighet. 

Enligt Dowling (2006) är det av vikt att författarna är objektiva vid studier för att inte 

påverka dess trovärdighet. 

 

Föreliggande intervjustudie var inte generaliserbar men var överförbar förutsatt att 

sammanhanget angående de geriatriska vårdavdelningarna var likartade med föreliggande 

studie och att deltagarna var av likartad karaktär avseende bland annat utbildning 

(Danielsson, 2012b). Författarna till föreliggande studie eftersträvade inte att producera en 

generaliserbar studie. Studien ansågs vara ett verktyg som kunde vara till stöd under 

yrkeslivet vid trycksårsomläggningar. 

 

Slutsats   

Resultatet visade att ett begränsat förbandsutbud och sårvårdsansvariga sjuksköterskor 

gynnade sjuksköterskornas trycksårsarbete på avdelningen. Det begränsade utbudet 

minskade osäkerheten kring förbandens egenskaper och bidrog till ökad upplevd säkerhet 

hos sjuksköterskorna avseende trycksårsbehandlingar. Författarna drog slutsatsen att en 

säker och erfaren sjuksköterska minskade lidande hos patienter eftersom adekvat 

trycksårsbehandling tillämpades med ett personcentrerat förhållningssätt. 
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Resultatet påvisade även slutsatsen att tydliga riktlinjer gällande förbandsordination och 

trycksårsomläggningar minskar lidandet hos patienterna. Att riktlinjerna tillämpades på 

avdelningarna menade författarna bidrar till patientsäker vård och resulterade i kontinuitet 

vid trycksårsbehandlingar. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter kring 

sårvårdsutbildningar menade författarna att kunskap kring trycksår bör uppdateras på 

avdelningarna genom exempelvis kontinuerliga sårvårdsutbildningar eller enstaka 

föreläsningar. 

 

Fortsatta studier 

Författarna ansåg att studien bör utföras med en mer omfattande undersökningsgrupp för 

en realistisk avspegling av sjuksköterskornas verklighet. Exempel för att utöka studien var 

att intervjua sjuksköterskor från ett flertal vårdinrättningar, ett högre deltagarantal samt ett 

utökat geografiskt område. Författarna diskuterade kring avsaknaden av studier gällande 

begränsat förbandsutbud och den inverkan utbudet haft på sjuksköterskornas 

sårvårdsarbete. Dessutom diskuterades avdelningarnas tillämpning av riktlinjer gällande 

trycksårsbehandling och förbandsordination samt hur riktlinjerna kunde optimeras för att 

öka patientsäkerheten vid sårbehandlingar. Tydliga riktlinjer som följs ansågs avseende 

ämnet ansåg författarna underlätta samarbetet mellan läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor på avdelningarna. Därav ansåg författarna att forskning angående 

tillämpning av riktlinjer vid trycksårsbehandling var önskvärt. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

I studien framkom det att sårvårdsansvariga sjuksköterskor, ett begränsat förbandsutbud 

och kontinuerlig sårvårdsutbildningar anses gynna trycksårsbehandlingar. De ansågs 

gynnsamma eftersom erfarenhet och kunskap beskrevs bidra till patientsäker vård och 

adekvat trycksårsbehandling. För sjuksköterskorna var studien relevant eftersom 

sårvårdsansvariga sjuksköterskor, begränsat förbandsutbud och sårvårdsutbildningar 

ansågs bidra till kunskap och erfarenhet vilket underlättade sjuksköterskornas arbete vid 

trycksårsbehandlingar. 
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I 

 

BILAGA A 

20 augusti 2015. 

 

Hej XX, 

 

Vi heter Josefine Lundén och Caroline Otter och är sjuksköterskestudenter på 

Sophiahemmet Högskola. Under höstterminen kommer vi skriva ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

kring omläggningar av trycksår. Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie och 

skulle gärna besöka enheten vid ett lämpligt tillfälle under vecka 36-37. 

 

Val av förband vid behandling av trycksår bör baseras på sårets etiologi och status, dock 

styrs valet även av sjukhusets upphandlingsbestämmelser och lokala rutiner, vilket kan 

påverka valet. Dessutom behövs kunskaper kring trycksår och sårläkningsprocessen för 

optimal vård. 

 

Vi är intresserade av att intervjua verksamma grundutbildade sjuksköterskor på enheten. 

Intervjuerna kommer att spelas in med en mobiltelefon med ett personligt kodlås och sedan 

förvaras i en dator med ett personligt lösenord. Intervjuerna och redovisning av data samt 

person- och verksamhetsuppgifter kommer att förvaras säkert. Informerat samtycke 

kommer att muntligt hos deltagaren/deltagarna. Har Du frågor angående undersökningen är 

Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Vi är mycket tacksamma för svar 

huvudsakligen via mail om Du samtycker till vår studie, eller ej. Vi önskar svar innan 

onsdagen den 26 augusti. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sophiahemmet Högskola 

Josefine Lundén                                     Caroline Otter 

josefine.lunden@stud.shh.se                caroline.otter@stud.shh.se 

07- XXX XXX XX                              07- XXX XXX XX 

 

Handledare: 

Britten Janson 

britten.janson@shh.se 

08-XXX XX XX 

  



II 

 

BILAGA B 

Informerat samtycke 
 

Sjuksköterskans omläggningar av trycksår på geriatriska vårdavdelningar. 

 

Omläggningar av trycksår är en process med ett flertal faser som är involverad i 

sårläkningen. Att som sjuksköterska behandla ett trycksår innebär kunskap om sårets 

etiologi och status, samt kunskap kring förband. Utöver detta beaktar även sjuksköterskan 

avdelningens rutiner och upphandlingsbestämmelser vid val av omläggningsmaterial. 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter kring omläggningar av trycksår på 

geriatriska vårdavdelningar. Den valda metoden är en kvalitativ intervjustudie och samtliga 

deltagare får samma frågor ställda. Under intervjun kommer inspelning via en 

lösenordslåst telefon att nyttjas. 

 

Person- och intervjuuppgifter kommer att hanteras varsamt med syfte att skydda 

deltagarens konfidentialitet samt att främja dennes integritet. Detta kommer att ske genom 

att förvara samtliga uppgifter angående deltagaren, intervjun och arbetsplatsen i en 

lösenordskyddad dator. Vi kommer även att informera deltagaren innan intervjun att denne 

närsomhelst under intervjun kan avbryta och välja att ej besvara fler frågor utan frågor och 

kommentarer från intervjuaren. Om deltagaren eller verksamhetschefen önskar att ta del av 

studiens resultat kan en kopia skickas. 

 

Jag godkänner med detta att Josefine Lundén och Caroline Otter får utföra studien 

”Omläggningar av trycksår på geriatriska vårdavdelningar” på enheten under tidsperioden 

Augusti-September 2015. 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

  



III 

 

BILAGA C 

20 augusti 2015. 

Hej, 

 

Vi heter Josefine Lundén och Caroline Otter och är sjuksköterskestudenter på 

Sophiahemmet Högskola. Under höstterminen kommer vi skriva ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

kring omläggningar av trycksår. Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie och 

skulle gärna besöka enheten vid ett lämpligt tillfälle under vecka 36-37. Intervjun beräknas 

ta 30-40 minuter. Tid och plats för intervjuerna kommer vi gemensamt fram till vid nästa 

kontakt. 

 

Val av förband vid behandling av trycksår bör baseras på sårets etiologi och status, dock 

styrs valet även av sjukhusets upphandlingsbestämmelser och lokala rutiner, vilket kan 

påverka valet. Dessutom behövs kunskaper kring trycksår och sårläkningsprocessen för 

optimal vård. 

 

Vi är intresserade av att intervjua verksamma sjuksköterskor på enheten. Intervjuerna 

kommer att spelas in med en mobiltelefon med ett personligt kodlås och sedan förvaras i 

en dator med ett personligt lösenord. Intervjuerna och redovisning av data samt person- 

och verksamhetsuppgifter kommer att förvaras säkert. För att värna om att deltagarnas 

integritet ej kränks kommer data att redovisas på ett säkert sätt och kommer inte att kunna 

kopplas till deltagaren. Informerat samtycke kommer att inhämtas muntligt hos deltagaren. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sophiahemmet Högskola 

Josefine Lundén                                     Caroline Otter 

josefine.lunden@stud.shh.se                caroline.otter@stud.shh.se 

07- XXX XXX XX                              07- XXX XXX XX 

 

Handledare: 

Britten Janson 

britten.janson@shh.se 

08-XXX XX XX 
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BILAGA D 

Intervjuguide 

 

Generella inledningsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Hur länge har du arbetat på geriatriken? 

- Vilken typ av patienter vårdar du på avdelningen? 

- Har du någon utbildning kring sår och förband? 

Om ja:  

- Under grundutbildningen eller efter examen? 

 

Beskriv era rutiner på avdelningen gällande trycksårsomläggning: 

- Kontakt/samarbete med läkare gällande trycksår. 

- Ert samarbete med andra sjuksköterskor. 

- Ert samarbete med undersköterskor. 

- Hur ni använder sårjournal.  

 

Berätta om era riktlinjer på avdelningen gällande förband: 

- Förbandsordination och omläggningsintervaller. 

- Utbud av förband. 

- Given information om förband. 

 

Beskriv dina erfarenheter angående: 

- Val av förband. 

- Trycksårsomläggningar. 

- Sårutbildningar.  

- Att skriva i en sårjournal. 

- Sårvårdsansvariga på avdelningen. 

 

Beskriv hur du: 

- Underlätta för patienten under såromläggningen. 

-  Minskar det psykiska och fysiska lidandet. 

 

 

Avslutningsvis summerar vi det viktigaste från intervjun och frågar om det är något mer 

som sjuksköterskan vill ta upp. 

 

 


